Tehokas työkalu työajanhallinnan
ja palkanlaskennan tueksi

”TyövuoroVelho on oivallinen paketti ratkaista
helposti ketjumaisen liiketoiminnan seuranta.”
- Anne Gullsten, Picnic Finland

Suurissa yrityksissä työvuorosuunnittelu on usein monimutkaista; vuoroja
tehdään eri toimipisteissä, ja myös työvuorosuunnittelijoita on useita. Jotta
työajan ja henkilöstön hallinta olisi selkeää ja toimivaa, yritys tarvitsee
tehokkaan työkalun. TyövuoroVelho on erinomainen ratkaisu haasteeseen.

SÄHKÖINEN PROSESSI
TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA
PALKANLASKENTAAN
TyövuoroVelhon avulla voit sähköistää koko
prosessin työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan. Näin yritys välttyy turhalta
papereiden pyörittelyltä ja säästää myös
huomattavasti aikaa. Ohjelma toimii myös
erinomaisena arkistona työntekijätietojen
ja työvuorohistorian suhteen; kaikki tieto on
nopeasti haettavissa ja selainpohjaisuuden
ansiosta aina mukana – missä vain internetyhteys on.

TYÖEHTOSOPIMUS
LASKELMIEN POHJANA

ERI KÄYTTÖOIKEUSTASOJA

Jokaiselle TyövuoroVelhon käyttäjälle voidaan määritellä omat käyttöoikeudet ja
muun muassa rajata, minkä työryhmien
tietoja kukin näkee. Myös työntekijöille voidaan antaa lukuoikeudet ohjelmaan, jotta
he voivat tarkastella työvuorojaan, tai yrityksen niin halutessa myös jättää työvuorotoiveita tai kirjata itse toteutuneet työaikansa.

USEAT TOIMIPISTEET
Työvuoroja voidaan suunnitella joustavasti
eri toimipisteisiin ja työntekijöiden vaihtelu eri
toimipisteiden välillä on helppoa ja selkeää.

SISÄINEN VIESTINTÄ

Työehtosopimusten määritykset ohjaavat
työvuorojen suunnittelua ja palkanlaskentaan tarvittavien tietojen (työtunnit, vuoroym. lisät) laskentaperusteita. TyövuoroVelho on toteutettu siten, että se on helposti
muunneltavissa toimimaan eri alojen työehtosopimusten mukaisesti.

TyövuoroVelhon etusivua voi käyttää sisäisenä ilmoitustauluna, jolloin tärkeät viestit
ovat aina henkilökunnan nähtävissä ohjelmaan kirjauduttaessa. Viesti tavoittaa myös
ketjutasolla kaikki tarvittavat käyttäjät ja
näin vältytään ylimääräiseltä sähköpostien
lähettelyltä.

NOPEAA JA HELPPOA SEURANTAA
KETJUTASOLLA

VUOROKOHTAISTEN
VAHVUUKSIEN SEURANTA

Tiedon saatavuus ketjutasolla on nopeaa ja
helppoa. Eri yksiköiden tiedot saadaan esiin
hiirtä klikkaamalla ja selainpohjaisuuden
ansiosta tietoihin tehdyt muutokset päivittyvät järjestelmään välittömästi.

Vahvuuksien seurannan avulla voidaan tarkastella eri työvuoroissa olevaa miehitystä.
Näin voidaan varmistaa, että resurssit kohdistuvat oikein; paikalla on tarpeeksi työntekijöitä ja toisaalta vältetään myös mahdollinen ylimiehitys.

TYÖNTEKIJÄTIETOJEN HALLINTA
TyövuoroVelho toimii erinomaisesti myös
aloilla, joissa työntekijävaihtuvuus on suurta.
Uusien työntekijöiden lisääminen ohjelmaan
on helppoa ja nopeaa, ja ohjelmasta löytyvien valmiiden työsopimus-, työtodistus- ja
muiden lomakepohjien avulla henkilöstöhallinta on tehokasta ja järjestelmällistä.

OLETUSPOHJAT JA
KIERTÄVÄT LISTAT
Jos yrityksen työvuoroissa on toistuvuutta,
TyövuoroVelhoon voidaan luoda valmiita
oletuspohjia tai kiertäviä listoja, joiden avulla työvuorosuunnittelu nopeutuu ja tehostuu entisestään, eikä vuoroja tarvitse aina
suunnitella alusta asti uudelleen.

TASE JA TAVOITETYÖAIKA
TyövuoroVelhon avulla on helppoa seurata
työntekijöiden tavoitetyöaikaa halutuilla jaksoilla ja varmistaa, että työntekijöille suunni

Työvuorojen suunnittelunäkymä

tellaan sopivasti työtunteja. Tase-toiminto
pitää huolen työaikapankin saldon seurannasta. Se mahdollistaa myös aikahyvitysten
hyödyntämisen ja toimialasta riippuen myös
erilaisia vuorolisiä voidaan hyvittää vapaaaikana.

KERTYMÄT JA YHTEENVEDOT
Kertymätietoja voidaan tarkastella kätevästi
eri aikaväleiltä työntekijä- ja työpistekohtaisesti. Palkanlaskentajakson yhteenvedosta
nähdään nopeasti jakson tiedot työntekijätasolta yrityskohtaisiin tietoihin. Dokumenteista saadaan myös selkeät pdf-tulosteet.

KORKEA TIETOTURVA

Ohjelman käyttöympäristö ja palveluiden ylläpito on turvattu 24 tuntia vuorokaudessa.
Ohjelman tiedoista otetaan varmuuskopioita useita kertoja päivässä, joten asiakkaan
ei tarvitse huolehtia tietojen säilymisestä.
Kaikki tietoliikenne asiakkaan ja TyövuoroVelhon välillä liikkuu salattuna, aivan kuten
verkkopankkeja käytettäessä.

Palkanlaskentajakson yhteenvetonäkymä

Pretax Velho Oy on vuonna 2002 perustettu jyväskyläläinen ohjelmistoalan yritys, joka on
erikoistunut internetin kautta käytettävien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelut tehostavat työajanhallintaa, palkkatapahtumien ilmoittamista sekä työvuorosuunnittelua suoraan netin kautta, ilman ohjelmistoasennuksia.
Pretax Velho Oy on osa Accountor Groupia, joka on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja
henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja. Noin 2 200 asiantuntijaamme palvelevat yli 30 000
asiakasta kahdeksassa maassa.
Accountor Groupin pitkä toimintahistoria ja markkinajohtajuus ovat paras osoitus palveluiden monipuolisuudesta ja korkeasta laadusta.

Tutustu palveluun, tilaa ilmaiset testitunnukset.

puh. 020 744 2666 / tuki@tyovuorovelho.com

